KVC Wingene
Jeugd
Seizoen 2022 – 2023
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Voorwoord
Beste jeugdspelers, ouders, grootouders, vrienden en
sympathisanten,
Beste trainers, afgevaardigden, sportief verantwoordelijken en
medewerkers,
Eindelijk konden we het vorige seizoen afsluiten met een
waardig eindeseizoensfeest: leuke partijtjes voetbal voor de
kinderen in de namiddag en een mooie BBQ als afsluiter. We
voelden opnieuw een sterk samenhorigheidsgevoel binnen
onze club na alle Corona-gedoe.
De sportieve cel, de trainers en medewerkers hebben het
afgelopen jaar hard gewerkt. Ook op andere vlakken hebben
we al mooie dingen gerealiseerd. Het ballenhok en veel
materiaal zat vorig seizoen al in het nieuw, straks kunnen jullie
ook onze heuse KVC-kledijshop op geregelde tijdstippen
bezoeken.
We willen onze trainers en medewerkers zo goed mogelijk
ondersteunen en investeren in materiaal en opleidingen. We
willen hen een fijne omgeving aanbieden als dank en respect
voor hun inzet voor onze club.
De trainers en alle medewerkers investeren vaak héél veel vrije
tijd in onze club, ze verdienen dan ook van iedereen het
diepste respect! We koesteren de mensen die trouw zijn aan
onze club of nieuw voor onze club kiezen want zij zijn het
fundament van onze werking. Wij willen verder bouwen aan
een club waar mensen komen omdat het aangenaam
samenwerken is, fijn vertoeven is en waar iedereen
gerespecteerd en gewaardeerd wordt.
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Voorwoord
Met het jeugdbestuur zijn we fier op wat we al bereikt hebben,
maar we beseffen ook dat er nog werk aan de winkel is.
Iedere week ontdekken we nog nieuwe zaken en worden we
met nieuwe problemen en uitdagingen geconfronteerd.
We zien tegelijkertijd onze jeugdwerking jaar na jaar groeien
en dat is voor ons een signaal dat we op de goede weg zijn.
Om nog beter te doen en ook om nog leukere evenementen
te kunnen organiseren zijn ook onze helpende handjes zéér
belangrijk. Hierbij een warme oproep om het ons te laten
weten als je zin hebt om eens te helpen.
We willen een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aanbieden aan
onze leden met gemotiveerde trainers en positief ingestelde
ouders langs de zijlijn. Onze gemeente telt héél veel
sportverenigingen, kinderen hebben een ruime keuze aan
sporten. Het is aan ons allen om hen enthousiast te maken
voor voetbal.
Laat ons als club fierheid en enthousiasme uitstralen. Laat ons
werken aan gezelligheid en sportiviteit. Laat ons werken aan
een club waar mensen naar opkijken.
Laten we samen verder bouwen aan een mooie toekomst
voor KVC.
Verhelle Stefaan
Namens het jeugdbestuur.
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Visie op de jeugdopleiding
Functie op psychosociaal vlak
KVC Wingene stelt zichzelf als allerbelangrijkste doel actief bij
te dragen aan het welbevinden van onze (jeugd)spelers.
Trainen en wedstrijden spelen moet leuk zijn voor de kinderen.
Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat het uitoefenen van een
teamsport ook vele voordelen biedt op sociaal vlak.

Functie op vlak van gezondheid
De jeugdtrainingen willen wij aanpassen aan de noden van
elke leeftijdscategorie / elk individu. We zetten in op het
opleiden van betere bewegers met en zonder bal. We willen
een zo breed mogelijke motorische ontwikkeling.

Functie op sportief vlak
Wij willen eigen opgeleide jeugdspelers bij de beloften en het
eerste elftal. Om dit te bereiken willen we een zo goed
mogelijke jeugdopleiding zijn! Wij willen ook een club zijn die
zijn opleiders in raad en daad bij staat door het aanbieden
van interne opleidingen. Wij zetten graag in op lokale
verankering, wij willen graag dat onze club een prominente
plaats inneemt in het sociaal weefsel van de lokale
gemeenschap!
We verliezen nooit uit het oog dat jeugd, seniors en Ketfoot+
één geheel zijn: Samen KVC.
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Onze missie
“KVC is een voetbalclub die zich ten dienste stelt van
jongeren, jongvolwassenen en volwassenen die op een leuke
en verantwoorde manier hun hobby willen uitoefenen.
Op die manier willen we elk lid de kans bieden om te genieten
van de lichamelijke en psychosociale voordelen die sporten
(voetbal spelen) met zich meebrengt! Plezier beleven zowel
tijdens wedstrijden als trainingen is dan ook prioritair!
Jongeren willen wij op die manier ook vormen als mens door
hen op een correcte manier met elkaar te laten samen
werken, hen te leren omgaan met afspraken, hen
verantwoordelijkheid te geven, …
Ons ultieme hoofddoel is en blijft mensen te doen groeien en
bloeien, mensen de kans bieden om deel uit te maken van
onze club en zich er mee te identificeren! KVC Wingene wil al
zijn leden en sympathisanten de kans bieden om door middel
van het voetbalspel mooie momenten te beleven en samen
mooie herinneringen te creëren.”
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Onze visie op de club
1. Eerste elftal - beloften - U21
Vorig seizoen startten we met een U21-ploeg om de
doorstroming naar de beloften en het eerste elftal te
verbeteren. Dit ging zelfs iets te goed, want doordat onze U21
vaak moest aansluiten bij de beloften werd de belasting te
groot en hebben we vanaf nieuwjaar onze U21 integraal
opgenomen bij de beloften. Dit jaar was de spelerskern te
beperkt om een U21 te maken, maar vanaf seizoen ’23-’24
treden we opnieuw aan met een U21.

2. De jeugdwerking
Eerst en vooral willen wij jongeren plezier laten beleven aan
het sporten (voetballen). We willen een omgeving creëren
waarin jongeren zich veilig voelen. Wij willen ook blijven
inzetten op een breed-motorische vorming en op die manier
niet alleen goede voetballers, maar ook goede atleten
opleiden. Om vakmanschap aan te bieden, dagen wij onszelf
uit om blijvend te groeien in de begeleiding/opleiding die wij
aanbieden.

3. Communicatie
De schriftelijke communicatie van en naar ouders en spelers
verloopt via ProSoccerData. We willen de ouders en spelers op
de hoogte houden van onze visie en onze manier van werken.
We willen ons ook naar de buitenwereld profileren en onze
werking in de kijker zetten.
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Het jeugdbestuur
Onze verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:
Kernbestuur:
Jeugdvoorzitter: Stefaan Verhelle
Bestuursleden: Elke Kindt – Lien Van Damme – Peter
Vanderschaeghe – Ben Smekens
Sportieve cel jeugd:
Peter Vanderschaeghe als jeugdbestuurslid
Philip Mercier - raadgever sportieve visie
Ben Smekens - gerechtigd correspondent
Penningmeester
Elke Kindt
Secretaris en communicatie
Lien Van Damme
Evenementen en materiaal:
Peter Vanderschaeghe
Kledij
Lien Van Damme en Elke Kindt
Ouderraad
Elke Kindt en Lien Van Damme
Gerechtigd Correspondent:
Ben Smekens
kvcwingene5216@gmail.com
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Hoofdsponsors Jeugd
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Hoofdsponsors Jeugd
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Wat hoort er in de
voetbaltas?

Als je thuiskomt,
maak je je tas leeg
en verlucht je die.
Kuis ook je
schoenen en droog
ze zodat ze niet
gaan schimmelen
en stinken.
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Verplichte uitrusting
Training:
Voor alle buitentrainingen zijn voetbalschoenen en
scheenbeschermers verplicht. Breng ook steeds een eigen
genaamtekende drinkfles mee.
Techniektraining:
Voetbal/sportschoenen voor in de zaal zijn verplicht, let erop
dat ze geen strepen achterlaten op de vloer. Zorg voor
voldoende drinken en geen al te warme kledij, want de
techniektraining zorgt altijd voor rode kaken en veel dorst.
Wedstrijden:
Wij verwachten alle spelers in KVC-training (T-shirt of short van
KVC ook toegelaten bij warm weer) aan het verzamelpunt. Zij
maken dan ook gebruik van de KVC-voetbaltas (rugzak of
grote tas).
Iedere speler speelt de wedstrijd met zijn eigen KVCvoetbalkousen en gebruikt de drinkfles die hij van de club
gekregen heeft (blauwe met gele dop).
De wedstrijdkledij zelf wordt verzameld in 1 tas. De ouders
doen om beurten de was en bezorgen de tas zo snel mogelijk
aan de trainers terug.
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KVC-kledij nodig?
We organiseren een aantal kledijdagen per seizoen. Je vindt
de kalender op onze website: https://www.kvcwingene.be via
de ‘data om te noteren in jouw agenda’.
Plaats: KVC-shop aan de ingang van de Rozendalestraat.
(Eerste bruine deur aan parking)
Op deze dagen kan je:
-het kledijpakket (dat inbegrepen is in het inschrijvingsgeld)
passen en bestellen/meenemen (afhankelijk van wat we in
stock hebben)
-extra kledij aankopen: er kan extra kledij gepast en besteld
worden zoals een short, regenjas, sweater… Tip: Kijk zeker eens
naar het KVC sport-T-shirt dat we voor slechts 13,50 euro
aanbieden. Het vervolledigt je KVC-outfit en is ook een
perfect trainingsshirt!
-vouchers inwisselen: was een besteld item niet op stock, dan
krijg je van ons een voucher mee. Op deze dagen kan je jouw
voucher komen inwisselen.
Als de (extra) kledij niet hoeft gepast te worden, kan je ook op
voorhand al jouw bestelling doorgeven en wat in stock is op
een kledijdag komen afhalen.
-Bestelling van het inbegrepen kledijpakket via:
https://www.formdesk.com/kvcwingene/bestelling_kledijpakket_2022_20
23
-Bestelling van extra kledij via:
https://www.formdesk.com/kvcwingene/bestelling_EXTRAkledij_2022_20
23
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KVC-kledij nodig?
Wat is inbegrepen bij het inschrijvingsgeld?
Basispakket 1: trainingsjas + trainingsbroek + kousen

en

en

Belangrijk! Elke speler wordt voor een wedstrijd in de KVC
Wingene-training aan het verzamelpunt verwacht en zal ook
met de KVC Wingene-voetbalkousen moeten spelen. Tot de
basisuitrusting hoort ook een KVC Wingene-voetbaltas, die
gratis aangeboden wordt bij aansluiting (rugzak) en aan de
eerstejaars U15 (grote tas).
Wie al over een KVC Wingene-training beschikt, kan ook uit
twee andere basispakketten kiezen:
Basispakket 2: short + kousen + keuze uit: kleine rugzak of
grote sporttas of sweater
Basispakket 3: short + 2 paar kousen + keuze uit: windbreaker
of regenjas
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ProSoccerData
Voor de communicatie in onze club hebben we voor
ProSoccerData gekozen. Alle nieuwe leden krijgen van ons
een login in het begin van het seizoen.
ProSoccerData bestaat als app en als webversie.
Concrete afspraken:
Als jouw kind niet op de training aanwezig kan zijn,
meld je dit zo snel mogelijk via ProSoccerData en dit
via ‘Mijn kalender’.
Hou de communicatie vanuit de trainers en het
jeugdbestuur in de gaten. Laat de e-mails eventueel
ook in jouw gewone mailbox toekomen.
Neem ook via ProSoccerdata contact op met de
trainer(s) of het jeugdbestuur als je nog vragen of
opmerkingen hebt.
Meer weten? Vraag onze handleiding als je die nog niet per
mail ontvangen zou hebben.
Problemen met jouw login? Contacteer Ben Smekens.
Tutorial via Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=IzY5RwHVddU&feature=youtu.be

PS: like zeker ook de Facebookpagina van KVC
Wingene vzw!
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KVC Wingene staat voor
Kwaliteit: Goede, onderbouwde, uitdagende en leuke
trainingen die de spelertjes stap voor stap naar een hoger
niveau brengen.

Kansen: Elke speler verdient kansen om zich te ontwikkelen en
plezier te beleven aan de voetbalsport! Ook kansen voor ons
als jeugdopleiding om beter te worden, om ons te
ontwikkelen, om bij te leren…

Voetbalplezier: De kinderen halen hun voldoening en plezier
uit het gevoel dat ze iets bijleren, dat ze groeien als individu en
als team!

Voetbalopleiding: Wij werken met alle opleiders samen om de
jeugd een gedegen opleiding aan te bieden!

Visie: We maken onze visie samen in de praktijk waar.
Conformiteit: We hechten belang aan regels en afspraken. In
een teamsport is discipline belangrijk.

Communicatie: We blijven de communicatie verbeteren.
ProSoccerData is het belangrijkste communicatiemiddel.

Collegialiteit: We werken samen en versterken elkaar.
Waarden en normen: Wij willen een voorbeeld zijn voor
anderen. Respect is belangrijk.

Winnaarsmentaliteit: We streven na om een steeds betere
versie van onszelf te worden, collectief & individueel.
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Sponsor in de kijker
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Jeugdploegen
U6
Trainers: Bart Dufoort en Arno Naessens
Training: woensdag 18:00 – 19:00 & zaterdag 9h30 – 10h30
Wedstrijden (ten vroegste na nieuwjaar): zaterdagvoormiddag

U7
Trainer: Ben Smekens en Hayden De Clerck
Training: maandag 18:15 – 19:15 & donderdag 18:15 – 19:15
Wedstrijden: zaterdagvoormiddag

U8
Trainers: Tamara Vanhoutte en Senne Callewaert
Training: dinsdag 18:15 – 19:15 & donderdag 18:15 – 19:15
Techniektraining: vrijdag 17:30-18:30 (1 week op 2)
Wedstrijden: zaterdagvoormiddag
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Jeugdploegen
U9
Trainers: Alexis De Weirt en Vitas Brichau
Training: dinsdag 18:00 – 19:00 & donderdag 18:00 – 19:00
Techniektraining: vrijdag 17:30-18:30 (1 week op 2)
Wedstrijden: zaterdagvoormiddag

U10
Trainer: Benny Heytens
Training: maandag 18:00 – 19:15 & woensdag 18:00 – 19:15
Techniektraining: donderdag 17:45-18:45 (1 week op 2)
Wedstrijden: zaterdagvoormiddag

U11
Trainer: Wim Vermeersch en Kjell Scherrens
Training: dinsdag 18:00 – 19:15 & donderdag 18:00 – 19h15
Techniektraining: donderdag 18:50 – 19:50 (1 week op 2)
Wedstrijden: zaterdagvoormiddag
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Jeugdploegen
U12
Trainer: Willem Zutterman
Training: maandag 18:15 – 19h30 & woensdag 18:00 – 19:15
Techniektraining: donderdag 17:45 – 18:45 (1 week op 2)
Wedstrijden: zondagvoormiddag

U13
Trainer: Jonas Lambrecht
Training: maandag 18:00 – 19h15 & woensdag 18:00 – 19:15
Techniektraining: donderdag 18:50 – 19:50 (1 week op 2)
Wedstrijden: zondagvoormiddag
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Jeugdploegen
U15
Trainers: Jurgen Defever en Miguel Sypré
Training: maandag 19:30 – 21:00* & woensdag 19:30 – 21:00*
Techniektraining: donderdag 20:00 – 21:00 (2 weken op 4)
Wedstrijden provinciale ploeg: zondagvoormiddag
* later op het seizoen kan het start/einduur vervroegen

U17
Trainer: Benny Heytens
Training: dinsdag 19:30 – 21:00 & donderdag 19:30 – 21:00
Techniektraining: maandag 20:00 – 21:00 (1 week op 2)
Wedstrijden provinciale ploeg: zaterdagnamiddag
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Jeugdploegen
Keepertrainers
Middenbouw: Remi Brichau
Training: maandag 18:00 – 19:00 of 19:00 – 20:00
Bovenbouw: Mathieu Vanderschaeghe
Training: woensdag 18:00 - 19:00

Techniektrainers
U8-U9: Benny Heytens
U10-U13: Paul Vergote en Nino Vandevenne
U15-U17: Artuur Verstegen en Bart Dufoort

Ketfoot+
Trainer: Paul Vergote
Training: zaterdag 10:30 – 12:00 (1 week op 2)
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Samenwerking

Dit seizoen zijn we een samenwerking gestart met KFC
Doomkerke en Daring Maria-Aalter. Beide clubs werken al
langer met elkaar samen en hebben ons gecontacteerd
omdat ze een oplossing zochten voor hun spelers U15 en U17.
Wij hadden op dat moment zelf bij de voorbereiding van dit
seizoen vastgesteld dat we door de vrij grote spelersgroepen
bij U15/U17 op het randje zaten van wel/niet twee ploegen te
kunnen inschrijven. Wel twee ploegen maken betekende niet
genoeg reserve om afwezigheden en blessures op te vangen
en dus een grote kans op forfaits. Als we geen twee ploegen
konden inschrijven, zou dit ten koste gaan van wedstrijdritme
en speelkansen. We vonden dit als bestuur geen goede
situatie voor onze spelers.
We zijn samen rond de tafel gaan zitten en hebben een
oplossing gezocht die zowel ons als hen vooruithelpt. We
hebben dan ook een officieel samenwerkingsakkoord met
Doomkerke en Maria-Aalter afgesloten. Onze U15 en U17
trainen samen in Wingene en vormen samen een provinciale
en een gewestelijke ploeg, waarvan de laatste afwisselend
een half seizoen als Maria-Aalter en een half seizoen als
Doomkerke aantreedt.
De eerste reacties zijn overwegend positief, al is het nog wel
wat wennen voor iedereen. We volgen het van nabij op en
we zijn benieuwd hoe onze ploegen het de komende
maanden gaan doen. Veel succes aan de spelers en trainers!
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Sponsor in de kijker
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Ketfootplus
WAT IS KETFOOTPLUS?
Ketfootplus is een initiatief dat in 2006 tot
stand werd gebracht omdat er in een
gewone voetbalploeg op dat moment
geen plaats voor kinderen met een
beperking was.

Bij Ketfootplus worden de jongeren opgenomen in
een gewone voetbalfamilie. Ze krijgen dezelfde
training, spelen op hetzelfde grasveld, krijgen vele
nevenactiviteiten, enz… Ze horen erbij! Dit bevordert
sterk hun zelfvertrouwen en creëert kansen tot een
betere zelfontplooiing.

MEER WETEN?
MARC CAERELS
caerels.marc@telenet.be
0468/334970

PAUL VERGOTE
paulvergote@hotmail.com
0473/422698
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VOOR WIE?

De Ketfootplus-ploeg is niet zomaar
voor iedereen weggelegd. Het is een
voetbalploeg die opgericht is
om kinderen met een
beperking tussen de 6 en ... jaar,
dezelfde sportieve ervaringen te
bieden als alle andere kinderen

HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?

De kinderen worden twee keer per maand
verwacht op een tot in de puntjes voorbereide
training. Er is een grote groep begeleiders op het
veld aanwezig om de kinderen bij te staan en
een degelijke opleiding te geven. Op elke
training worden de spelers per niveau en/of
leeftijdsgroep ingedeeld om op die manier
gericht te kunnen werken.

GETUIGENIS

De grote passie van onze dochter is voetbal. Ze
speelde al een tijdje bij een gewone
voetbalploeg maar voelde zich er eenzaam en
onbegrepen.
Toen leerden we Ketfootplus kennen en na een
eerste kennismaking voelde ze zich op haar
gemak en goed in het team. Ze bloeide
volledig open. De trainers en medewerkers
stoppen er ontzettend veel energie in om de
kids hun hobby te laten uitoefenen. Chapeau!
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Charter voor de spelers
Fair Play: ik blijf sportief
Respect: ik toon respect voor de spelregels, de
scheidsrechters, de club, de tegenstrever, de medespelers, de
supporters…
Ploeggeest: ik respecteer mijn ploegmaten. Ik speel om te
winnen, maar ben waardig in het verlies.
Afspraken: Ik kom steeds op tijd op training en op
wedstrijd.
Wedstrijden: ik draag voor en na de wedstrijd de training
van KVC Wingene. Ik geef een hand aan de scheidsrechter
en de tegenstrevers.
Gezondheid: ik ben fit & uitgerust en draag kledij
aangepast aan de weersomstandigheden.
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Charter voor de spelers
Lichaamsverzorging: ik douch na de training en na de
wedstrijd. Ik zorg ervoor dat de kleedkamers netjes blijven.
Materiaal: ik heb respect voor het materiaal en de
infrastructuur. Ik help na de training om het veld op te ruimen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: ik zorg voor
een evenwicht tussen studeren en sporten
Extra sportief: ik tracht mee te doen aan activiteiten van
de club
Inspraak: ik kan terecht bij de coördinatoren of de TVJO
als ik ergens niet mee akkoord ga
GSM: tijdens de training en wedstrijden blijft de gsm veilig
opgeborgen
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Beleid bij gele en rode
kaarten
Vanuit de sportieve cel jeugd willen we de aandacht vestigen
op de sancties die volgen voor een speler na het verkrijgen
van een rode kaart tijdens een wedstrijd.
Deze sancties gelden voor U15 en U17.
Als een speler een rode kaart krijgt, heeft hij de keuze uit twee
onbetaalde sancties.
De speler moet
ofwel als scheidsrechter een jeugdwedstrijd fluiten
of als hulptrainer een training geven.
Als een speler twee gele kaarten krijgt, geldt deze sanctie
enkel als de trainers beoordelen dat een sanctie op zijn plaats
is.

28

Charter voor de ouders
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De vertrouwenspersoon
KVC Wingene wil een veilige en aangename
voetbalvereniging zijn. Dat is één van de redenen waarom
binnen KVC Wingene een vertrouwenscontactpersoon werd
aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk
van de club. Zij wil fungeren als een centraal aanspreekpunt
om zo samen te zorgen dat de wijze waarop we binnen de
club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.
Wanneer kan je bij onze vertrouwenspersoon terecht?
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
• pesten en gepest worden
• machtsmisbruik en verbale agressie
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof
of seksuele voorkeur niet bij hoort
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale
agressie, ongewenste intimiteiten)
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan
binnen de vereniging/het team
• …
Wie is onze vertrouwenspersoon?
Zij heet Ilse Hostyn. Je kan haar contacteren via
ProSoccerData of op 0473/53.74.05.
“Als vertrouwenscontactpersonen luister ik naar je verhaal,
denken we samen na over de te nemen stappen en kan ik je
verder helpen door professionele mensen in te schakelen
waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen
standaardoplossing te bedenken, maar is een luisterend oor
het begin van de oplossing.”
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Onze scheidsrechters
Geen voetbal zonder scheidsrechters natuurlijk.
Bij het start van het seizoen krijgen al onze scheidsrechters een
opfrissing door niemand minder dan Jordy Vermeire,
scheidsrechter op nationaal niveau.
Binnen de club is ons motto dat de scheidsrechter altijd gelijk
heeft. Respect voor de scheidsrechters is bij KVC Wingene een
essentiële waarde.
Interesse om als scheidsrechter te functioneren binnen onze
scheidsrechterspoule? Contacteer ons via
kvcwingene5216@gmail.com.
Iedereen, zowel spelers vanaf 15 jaar als ouders, kunnen zich
kandidaat stellen om binnen onze scheidsrechterspoule mee
de wedstrijdjes van U6 tot U13 in goede banen te leiden. Een
vergoeding en gepaste kledij en materiaal worden voorzien.

31

Gekwetst? Wat nu?
Te volgen stappen bij ongeval waarvoor medische
tussenkomst vereist is:
Stap 1
Formulier “Aangifte ongeval” laten invullen. Dit is beschikbaar
in het jeugdsecretariaat (achter doel hoofdterrein) of in de
kantine. Het document kan ook gedownload worden van
onze website (https://www.kvcwingene.be/nuttige-info/watte-doen-bij-een-ongeval) of van de website van Voetbal
Vlaanderen
(https://www.voetbalvlaanderen.be/club/verzekering)
Voorzijde: wordt VOLLEDIG ingevuld door speler of familie.
Etiket van uw ziekenkas opkleven.
Achterzijde: in te vullen door de behandelende (huis)arts.
Stap 2
CORRECT en VOLLEDIG ingevuld formulier wordt binnen de 5
werkdagen binnengebracht bij de Gerechtigd Correspondent
Ben Smekens - Kaplotestraat 44 – 8750 Wingene. De GC stuurt
dit op naar de KBVB.
Stap 3
Binnen de 21 dagen ontvangt de betrokken speler een
gekleurd formulier als bewijs van ontvangst van aangifte.
Indien dit NIET het geval is, gelieve de gerechtigd
correspondent KBVB (kvcwingene5216@gmail.com) te
contacteren!
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Gekwetst? Wat nu?
Stap 4
Als de speler voldoende hersteld is, KAN en MAG hij enkel de
wedstrijden hervatten NADAT een arts het formulier voor
herspelen en genezing heeft afgetekend en dit formulier
TIJDIG (=48h voor de wedstrijd) aan de gerechtigd
correspondent werd bezorgd. Indien je opnieuw voetbalt
zonder het gekleurde formulier te laten aftekenen door uw
behandelende arts, speelt men onverzekerd en op eigen
verantwoordelijkheid!
Stap 5

Alle originele kwijtschriften van mutualiteit – ziekenhuisfacturen
(in eerste instantie door jezelf betaald) – verbandmateriaal of
andere gemaakte kosten (enkel originele stukken!) worden
binnengebracht bij de Gerechtigd Correspondent
(Kaplotestraat 44 – 8750 Wingene) samen met het afgetekend
gekleurd formulier. Het geheel wordt dan opgestuurd naar de
KBVB.
Stap 6

De afrekening van de verzekering komt binnen bij de
secretaris via het platform van KBVB. Een afschrift hiervan
wordt aan de speler/ouders bezorgd. Wij storten het bedrag
aan u door zodra wij dit ontvangen.
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Sponsor in de kijker

Vicky.bodyline@telenet.be – 051/690.430 – 0479/409.715
Beernemstraat 29 – Wingene
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Zin om mee te doen?
Als speler? Liever eerst nog even proberen?
Ieder kind dat kennis wil maken met voetballen bij KVC
Wingene krijgt de kans om tot max. 4 trainingen gratis mee te
volgen. De proeftrainingen zijn onverzekerd.
Het is verplicht om het kind op voorhand aan te melden voor
de proeftrainingen via dit formulier:
https://www.formdesk.com/kvcwingene/inschr_proeftraining_2022_2023.

Bezoek zeker ook eens onze website: www.kvcwingene.be! De
link naar het invulformulier staat hier ook op.

Als vrijwilliger?
Het sinterklaasfeest, de vriendjesdag, het verpakken van
Florentientjes, het uitdelen van paaseieren,… om onze
evenementen en acties te kunnen organiseren hebben we
helpende handen nodig! Heb je zin om ons af en toe te
helpen, meld je dan aan voor onze vrijwilligerspool! Wij laten
dan vrijblijvend weten wanneer we hulp nodig hebben en je
bekijkt zelf wat mogelijk is.
Aanmelden voor deze pool kan door een seintje te geven
aan jeugd.kvcwingene@gmail.com.

Als ouder?
Lees verder in deze brochure over onze ouderraad!
Alvast bedankt!
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Ouderraad
Sinds het seizoen ‘19-‘20 is er in KVC Wingene een ouderraad.
Als raad zijn zij een schakel tussen ouders, jeugdspelers,
bestuur en sportieve cel. De ouderraad is een waardevolle
informatiebron voor het jeugdbestuur van KVC Wingene. Ons
doel is om van iedere ploeg minstens 1 ouder in onze groep te
hebben zodat de voltallige KVC-familie vertegenwoordigd is.
Heb je zin om oor en stem van je ploeg te zijn?
Zin om samen met de andere ouders de jeugdwerking tot een
hoger niveau te tillen?
 Dan hebben we je nodig in de ouderraad!
Binnenkort organiseren we een eerste
kennismakingsvergadering. Iedereen is welkom om te komen
kijken of de ouderraad iets voor jou kan zijn.
Kom je niet in de ouderraad, maar zijn er punten die je
aangekaart wil zien, aarzel niet ons te contacteren: door een
mailtje te sturen naar jeugd.kvcwingene@gmail.com of door
een babbeltje met een van de leden!
Je kan steeds terecht bij een lid van de ouderraad en bij het
jeugdbestuur. Zodra de ouderraad opgestart is, laten we zeker
weten wie jouw ploeg daarin vertegenwoordigt.
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Het kostenplaatje
Het lidgeld, hieronder voorgesteld door de groene balk, dat je
jaarlijks bij inschrijving betaalt, is noodzakelijk om onze
jeugdwerking te financieren. Het grootste stuk van onze kosten
bestaat uit een eerlijke trainersvergoeding. Daarnaast maken
kledij, algemene kosten, bondsbijdragen, verzekering, huur
van de accomodatie, aankopen van trainingsmateriaal en de
scheidsrechtervergoedingen deel uit van onze kosten.
Het is duidelijk dat
het lidgeld niet
volstaat om onze
werking te
financieren. De
rode balk stelt het
bedrag voor dat wij
nodig hebben om
het kostenplaatje
rond te krijgen.
Vooreerst en heel
belangrijk is de
steun die we van
onze sponsors
krijgen. Daar stopt
het echter niet: wij
doen ook zelf een
extra inspanning
door jaarlijks
florentientjes en
paaseieren te verkopen. En hiervoor rekenen wij op jullie steun
en enthousiasme. Door die lekkernijen aan jullie familie,
vrienden en collega’s te verkopen, kunnen wij aan onze jeugd
een kwaliteitsvolle voetbalopleiding blijven aanbieden!
*De grafiek die u ziet is gebaseerd op de werkelijke cijfers

37

Onze wedstrijdkledij!

U6 – U7

U8 – U9
U8 – U9

U10
U10
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Onze wedstrijdkledij!

U11

U12

U13
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Onze wedstrijdkledij!

U15

U17

KEEPERS

U6-7-8-9
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Sponsor in de kijker
Onze matchballen worden geschonken door:
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Papieren ziekenfonds?
Vergeet niet dat vele ziekenfondsen tussenkomen in het
lidgeld van een sportclub. Print het document van hun
website, vul jullie deel in en bezorg het aan ons. (Rechtstreeks
aan iemand van het bestuur of via de trainers)
Wij doen dan het nodige en bezorgen het document terug.
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Plan van onze terreinen

Terrein 4

Terrein 5

Terrein 3

Terrein 2
Ingang Oude
kleedkamers/jeugdsecretariaat

Ingang Nieuwe
kleedkamers
Tuimelaar
Sporthal

Terrein 1
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Deze brochure werd
gedrukt dankzij
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